
1. Niechaj z nami będzie Pan

Niechaj z nami będzie Pan, alleluja! 
niech obroną będzie nam, alleluja!

Jego Słowo zawsze trwa, alleluja! 
wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!

Chcemy zgłębić Słowa treść, alleluja! 
braciom je radośnie nieść, alleluja!

Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja! 
i w przyjaźni z Bogiem być, alleluja! 

Źródło życia, Panie nasz, alleluja!
Ty nam wieczne życie dasz, alleluja!

Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja!
w Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja!

2. Panie, dobry jak chleb

Ref.: Panie, dobry jak chleb,
Bądź uwielbiony od swego Kościoła,
Bo Tyś do końca nas umiłował,
Do końca nas umiłował.

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
Byśmy do nieba w drodze nie ustali,
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię,
Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem,
Niech ziemia nasz stanie się ołtarzem,
A chleb komunią dla spragnionych Ciebie.

Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.

Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu,
A w znaku chleba w świątyniach zostałeś,
I dla nas zawsze masz otwarte serce,
Bo Ty do końca nas umiłowałeś.
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3. Jeden chleb

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. 
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
Z soku wielu winnych gron pochodzi. 

Jak ten chleb co złączył złote ziarna, 
Tak niech miłość łączy nas ofiarna. 
Jak ten kielich łączy kropel wiele, 
Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,
Zabłąkane owce, które giną,
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
Byśmy jedną stali się rodziną.

Na ramiona swoje weź, o Panie,
Tych, co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

4. Chcę przestąpić Jego próg

Chcę przestąpić Jego próg 
Z dziękczynieniem w sercu mym
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go, 

Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. 

Pan radością mą, Pan radością mą, 
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest! 
Pan radością mą, Pan radością mą, 
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

5. Wspaniały dawco miłości

Wspaniały dawco miłości 
Składamy na Twoim stole 
Wszystko co mamy, wszystko co mamy 
Choć i tak to od wieków jest Twoje.



6. Chrystus Pan karmi nas
swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

Duchem całym wielbię Pana,
Boga Zbawcę Jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję,
Wszystką radość życia mego.

Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba,
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie,
Mogli zwać błogosławioną.

Sprawił we mnie wielkie dzieła,
W swej dobroci niepojętej,
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

On, który przez pokolenia,
Pozostaje miłosierny,
Wobec tego, kto Mu służy,
I chce zostać Jemu wierny.
Chrystus Pan…

7. Już gościsz, Jezu

Już gościsz, Jezu, w sercu mym,
Dzień ten jest szczęścia mego dniem.
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,
Bądźże uwielbion, Boże mój.

Cóż ja dam Tobie, Jezu mój?
Chcę ofiarować zapał swój.
By zawsze pełnić wolę Twą,
Zachować czystą duszę mą.

Jezu, pozostań w sercu mym,
Tylko Ty sam zamieszkaj w nim.
Dopomóż mi w godzinie złej,
Wytrwać w miłości, Jezu, Twej.

8. Przepraszam Cie Boże

Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku,
Przepraszam dziś wszystkich was,
Żałuję za wszystko, to moja wina jest.



9. Pan Jezus już się zbliża

Pan Jezus już się zbliża,
Już puka do mych drzwi.
Pobiegnę Go przywitać,
Z radości serce drży.

O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie,
O Jezu, wspomóż łaską,
Bym godnie przyjął Cię.

Nie jestem godzien, Panie,
Byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata,
A jam jest marny pył.

Gdy wspomnę na me grzechy,
To żalu płyną łzy,
Bom Serce Twoje zranił,
O Jezu, odpuść mi.

Pragnąłbym Cię tak kochać,
Jak Ty kochałeś mnie;
Przyjm serce me oziębłe
A daj mi Serce Twe.

10. Ofiaruję Tobie Panie mój

Ofiaruję Tobie Panie mój,
Całe życie me, cały jestem Twój,
Aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.

11. Przyjdź z pokłonem, ludu Boży

Przyjdź z pokłonem, ludu Boży,
przyjdź ze śpiewem, ludu święty,
sław Jezusa, Twego Zbawcę,
wspaniałego Króla chwały!

I Komunia Św.


